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Wytyczne Komisji Historycznej Hufca ZHP Poznań – Jeżyce 
do opracowywania historii drużyn i szczepów 

 
Historia drużyny powinna zawierać następujące elementy: 

 

1) Dokładną informację jakiego okresu opracowanie dotyczy (n.p. od daty 

powstania drużyny do dnia zakończenia opracowania lub do końca jakiegoś 

roku harcerskiego, albo za okres od  ……… do ………), 

2) Okoliczności związane z powstaniem drużyny (jeśli są możliwe do ustalenia 

na podstawie kronik lub ustnych przekazów) oraz dokładną datę powstanie 

drużyny (na podstawie rozkazu Komendanta Hufca o włączeniu drużyny  

w poczet drużyn hufca), wzmiankę o przynależności do szczepu (lub nie), 

chyba, że okres opracowania nie obejmuje czasu powstania drużyny, 

3) Okoliczności związane z powstaniem szczepu, datę i nr rozkazu 

sankcjonującego powstanie szczepu, wykaz drużyn, które go powołały, datę 

uchwalenia konstytucji szczepu, nazwiska kolejnych komendantów i ich 

zastępców, chyba, że okres opracowania nie obejmuje czasu powstania 

szczepu, 

4) Nazwiska kolejnych drużynowych oraz nazwiska przybocznych (na podstawie 

rozkazów Komendanta Hufca oraz dokumentów drużyny), a także ewentualnie 

zastępowych, jeśli drużyna podzielona jest na zastępy/gromady, 

5) Jeśli jest możliwe ustalenie liczebności drużyny – informacje dot. liczby 

członków drużyny we wskazanych okresach oraz liczby zastępów, 

6) Część najważniejsza: opisanie ważnych wydarzeń z życia drużyny/szczepu, 

m.in. biwaków, obozów, udziału w innych imprezach harcerskich, spotkaniach, 

zlotach itp. organizowanych przez samą drużynę, jak i Hufiec lub inne 

struktury ZHP – na podstawie kronik, dokumentacji drużyny i rozkazów 

drużynowego lub przekazów ustnych i własnych doświadczeń, 

 



Wydarzenia powinny być opisane w porządku chronologicznym, z podaniem dat lub 

przynajmniej miesiąca, w którym się odbyły. Dobrze by było poświęcić też nieco 

uwagi zwykłej, codziennej  pracy drużyny. 

 

Materiały źródłowe 

Podstawowe materiały źródłowe to rozkazy Komendanta Hufca – rozkazy są 

dostępne na stronie internetowej Hufca oraz w zasobach Komisji Historycznej  

(od 1963r.). 

Innym ważnym źródłem informacji są dokumenty sporządzane przez 

drużynę/szczep: kroniki, rozkazy, protokóły i notatki z różnych zbiórek  oraz inne 

dokumenty. 

Źródłem informacji może być także przekaz ustny, wspomnienia członków 

drużyny i własne, co należy zaznaczyć w opracowaniu. 

 

Uwaga! 

Kopie wszystkich opracowań historycznych powinny być złożone również  

do Komisji Historycznej Hufca. 
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Niniejsze wytyczne zatwierdzono na posiedzeniu Komisji Historycznej  
w dniu 20 września 2018r. 
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